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Encontram-se muitas palavras 
com os grupos: 

Encontram-se no início, no 
interior ou no fim das palavras. 

Regra geral, os nomes terminados 
em vogal formam o plural 
acrescentando –s. Encontram-se, 
ainda, muitas palavras com os 
grupos: 

lagosta 

castelo 

espada 

lápis 

perus 

porco 

barco 

caverna 

circo 

urso 

caracol 

balde 

anel 

barril 

vulcão 

Na língua portuguesa, o h é uma 

letra que, isoladamente, não 

representa nenhum fonema. Pode 

surgir no início de certas palavras, 

no início ou no fim de algumas 

interjeições, ou nos dígrafos: 

chave 

minhoca 

coelho 

O grupo qu, antes de e ou i, 
representa um único fonema 

(aqui, aquele). 

máquina 

queijo 

ortografia 
da 

CAbula ´ 

O grafema g, quando antes 
de e ou i, pronuncia-se como j. 

Nas palavras com gue ou gui, 
o grafema já tem valor de g. 

guitarra 

girafa gelado 

foguete 

Antes de e ou i, o c tem um som 
equivalente a ss: 

Para manter o som ss, coloca-se 
cedilha sob a consoante c quando 
esta está antes de a, o ou u: 

cenoura cigarro 

cabeça 

poço 

açucareiro 

O r inicial numa palavra tem um 
som forte (rei). No interior da 
palavra, o r tem som forte quando 
está após outra consoante (genro). 

No interior das palavras, entre 
vogais, o r dobra-se (rr) para manter 
o som forte. O r, entre vogais, tem 
som brando. 

carro 

som forte 

coroa 

som brando 

rei genro 
som forte 

O s inicial de palavra tem sempre o 
som de ç (sapato). Depois de uma 
consoante, o s tem valor de ç 
(conserva). 

Entre vogais, o s dobra-se para 
manter o som de ç (pássaro). 

Entre vogais, o s lê-se z (casa). 

pássaro 

casa 

sapato 
conserva 
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São cinco os valores fonéticos de x: 

exército 

táxi 

explosão 

peixe 

Máximo 

Existem bastantes palavras em que podemos encontrar 
os grupos consonânticos: 

Existem, ainda, palavras com outros grupos 

consonânticos como: 

globo 

planta 

atleta flor 

bicicleta 

blusa 

estrela dragão 

grilo 

livro fruta 

cravo 

cobra 

prato 

O ditongo –ão é representado 
por –am apenas em formas 
verbais graves. 

comerão 
forma verbal aguda 

comeram 
forma verbal grave 

A nasalação é marcada por um til sobre a vogal (irmã)ou por um 
–n ou –m a seguir à vogal. 

Empregam-se no interior da palavra, 

desde que não esteja antes de p e b. 

Empregam-se no final da palavra e ainda 

antes de p e b. 

panda 

tenda 

pincel 

concha 

mundo 

tambor 

pudim 

bomba 

atum 

nuvem 

Muitas palavras terminam em: 

cabaz 

dez 

nariz 

noz 

capuz 


